ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.
Μαδρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2020

Η οικονομική κατάσταση του ισπανικού ομίλου El Corte Inglés
Ο ευρωπαϊκός οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Axesor Rating, επιβεβαίωσε
τη βαθμολογία BB+ για τον ισπανικό όμιλο El Corte Inglés και υποστηρίζει τη φερεγγυότητα της
εταιρίας στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Ομοίως, έχει διατηρήσει τη βαθμολογία BBBστην έκδοση ομολόγων, βαθμολογία που πραγματοποιήθηκε το 2018 και λήγει το 2024.
Ακολουθώντας την ανάπτυξη των στρατηγικών στόχων του ομίλου, οι οποίοι υλοποιήθηκαν σε
επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο, το τρέχον τομεακό και οικονομικό σενάριο, το
οποίο επηρεάζεται από τις επιπτώσεις του Covid-19, είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που
οδήγησε στην τροποποίηση της τάσης στην εταιρική βαθμολογία, από σταθερή σε αρνητική.
Η δραστηριότητα του ομίλου χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό σύνδεσης με τον οικονομικό
κύκλο, με ένα μοντέλο βασισμένο, κυρίως, σε αγορές εντός των φυσικών καταστημάτων του.
Υπό αυτή την έννοια, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, η ενοποίηση της οικονομικής
ανάκαμψης είχε θετικό αντίκτυπο στη δραστηριότητα του El Corte Inglés, η τρέχουσα κατάσταση
της ισπανικής οικονομίας οδήγησε σε σημαντική επιδείνωση των δραστηριοτήτων του ομίλου.
Ωστόσο, οι τομείς των τροφίμων και του διαδικτυακού εμπορίου έχουν μετριάσει, σε κάποιο
βαθμό, τις επιπτώσεις που προέρχονται από την τρέχουσα κατάσταση, αυξάνοντας την
παρουσία τους στην επιχειρηματική παραγωγή του ομίλου. Σχετικά με το διαδικτυακό τμήμα,
ξεχωρίζει η σημαντική αύξηση του εν λόγω μεριδίου αγοράς, που ευνοείται από τις νέες
υπηρεσίες, όπως η "Click and Collect" ή "Click and Car". Επιπλέον, η πρόσφατη κυκλοφορία
της νέας εφαρμογής του ομίλου οδηγεί σε αύξηση των πωλήσεων.
Η απόδοση του El Corte Inglés, όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, ήταν ευνοϊκή τον τελευταίο
χρόνο, με αύξηση 2% σε σύγκριση με το 2018. Ταυτόχρονα, ο όμιλος συνεχίζει την πολιτική του,
η οποία έχει ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής του αποδοτικότητας. Συνεπώς, το
περιθώριο Ebitda ανήλθε στο 7,2% το 2019. Αν και η δραστηριότητα της εταιρίας διανομής
επηρεάζεται σημαντικά από την τρέχουσα υγειονομική και οικονομική κατάσταση, αναμένεται
ανάκαμψη από το 2021, η οποία ωστόσο θα επηρεαστεί από την εξέλιξη της πανδημίας και του
αντίκτυπού της στην οικονομία.
Η χρηματοδοτική διάρθρωση του El Corte Inglés χαρακτηρίζεται από υψηλή οικονομική
αυτονομία, η οποία υπερβαίνει την καθαρή αξία σχεδόν τρεις φορές του συνολικού
χρηματοοικονομικού χρέους που καταγράφηκε το 2019.
Ταυτόχρονα, τα πρόσφατα μέτρα τα οποία θέσπισε ο όμιλος σχετικά με τη χρηματοδότηση
(κοινοπρακτική αναχρηματοδότηση, νέα ανανεωμένη γραμμή, δάνεια με εγγύηση Εθνικού
Ινστιτούτου Πιστώσεων, έκδοση νέων ομολόγων) αναμένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητα του
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ομίλου βραχυπρόθεσμα και κατέχοντας μία επαρκή κατάσταση ρευστότητας, ο όμιλος θα
μπορέσει να μετριάσει τις επιπτώσεις που προκύπτουν από την τρέχουσα κατάσταση της
αγοράς. Αυτό υποστηρίζεται και από την υψηλή ικανότητα που διαθέτει, να έχει πρόσβαση σε
εξωτερικούς πόρους και, επιπλέον, από τη σταθερή ανταγωνιστική του θέση στην Ισπανία.
Τέλος, η οικονομική ευελιξία της εταιρίας ενισχύεται διατηρώντας ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων
υψηλής αξίας, περίπου 17 δις ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει σημαντικό μοχλό ρευστότητας.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη
Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr

